குறந்தை மம்பாடு ற்றும் கற்பித்ைல் முதமகள் - ைாள் – II
சமூக, னவலழுச்சி ற்றும் ஒழுக்க லரர்ச்சி - Social, Emotional and Moral Development
சமூக லரர்ச்சி:
* எபேர் ற்ர்கலடன் ககரண்டிபேக்கும் உநவுகளப சபக பர்ச்சற ணப்தடும்.
* சபகத் கரடர்புகபில் பறர்ச்சற கதறுளன - சபக பர்ச்சற - யர்னரக்
* குந்தகபிடம், சபகில்பு பர்ச்சறத ற்தடுத்துல் - சபக கநறப்தடுத்தும் கசல்பதந
* குந்த திநக்கும் ளதரது றபேக சறகறச்தசபடன் இபேக்கும்.
* ணிர்கலக்கு ட்டுள உள்ப பர்ச்சறகள்: 1. சபகில்பு பர்ச்சற 2. எழுக்க பர்ச்சற
* சபக பர்ச்சறின் இண்டு கூறுகள்: 1. சபக உர்வு கதற்றுத் றகழ்ல் 2. சபகச் கசல்கபில்
கதரறுப்புடன் தங்ளகற்நல்
* சபக பர்ச்சற ன்தது ம் திபுகதப ற்று ன்தணச்சுற்நற ரழும் திநபேடன் இங்கறப் ளதரக பபேம்
குந்தகள் கதறும் திற்சறின் ிதபவு ஆகும்.

* சபக பர்ச்சற, சபகில் தின்ணரல் (Socialization) த கதரறுத்து அதபம்? - குந்தகபின் ணழுச்சற
பர்ச்சறத கதரறுத்து.

* சபக கற்நல் ககரள்தக - ஆல்திட் தரண்டுர (தின்தற்நற கற்நல்)
* சபக பர்ச்சறரணது றன் அடிப்ததடில் தன தடிறதனில் அதகறநது.
* சபக பர்ச்சற பபேம் சூல், ற்தடும் அடதங்கதப கதரறுத்து.
* சபக பர்ச்சறில் ரன் ன்ந உர்வு - எபே து குந்த
* குந்த தபேம் (0 - 4) - தம் ளதரன்ந உர்வுகள் இபேக்கரது.
* திநந் குந்தின் ணகழுச்சற பர்ச்சற அன் உடல் ளதகதபப் கதரறுத்து ரன் அதபம்.
* ரன் சரர்ந் சபரம் எத்துக் ககரள்ப கூடி ம்திக்தககள், றப்புகள், டத்தகள் ளதரன்நற்தந
கதற்று சபரத்ளரடு இதந்து ரக் கற்நளன - சபகில்
தின்ணரல் (அ) சபகில்திதணப் கதறுல் ணப்தடும்.
* சபக பர்ச்சற - தள்பிக் சூதன (சபரம்) கதரறுத்ள அதகறநது.
* கதற்ளநரத பழுதும் சரர்ந் தபேம் - குிப்தபேம்.
* கூட்டரபிக்குழுப் தபேம் (Gang Age) - திள்தபப் தபேம்
* சறறு குந்தகபின் சபக பர்ச்சற ற்றுடன் கரடர்புதடது? 1. உடல் பர்ச்சற 2. அநறவு பர்ச்சற
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* ரிக்சணின் - சபகில்பு பர்ச்சறப் தடிறதனகள் - ட்டு
* எழுக்க பர்ச்சற றதன - ளகரல்தர்க்
* யர்னரக் - 10 பர்ச்சற றதனகள்
* சபக பறர்ச்சறக்கரண அதடரபம் - தனதப்தண்பு
* ஆற்நல்றக்க சபக றறுணள - தள்பி

* எரிக்சனின் 8 லரர்ச்சி நிதயகள்:
சமூக லரர்ச்சி நிதய
1. குிப்தபேம்(0-1)

- சமூகச் வசல்லாக்குகள் - பிச்சதனகள்
- ரய், கசினறர்

2. குந்தப் தபேம்(1-3) - கதற்ளநரர்

- ம்திக்தக (அ) ம்திக்தகின்த
- சுந்றரக இங்குல், ப்தரடு

3. ிதபரட்டுப் தபேம்(3-5) - ஆரக்குடும்தம் - ரளண பற்தட்டு கசனரற்நல், குற்ந உர்வு
4. தள்பிப் தபேம்(6-12) - சுற்றுப்புநம், தள்பி
5.குப்தபேம்

- உற்சரக உதத்ல் (அ) ரழ்வு ணப்தரன்த

- எப்தரர் குழு, திந குழுக்கள் ிபேம்பும் ன்த - ன்தணப்தற்நற றதனரண கபேத்து (அ)

கபிற்ந குப்தரண கபேத்து

6. பன் பறர்தபேம் (20-30) - ண்தர்கள், தரல் கரடர்பு உறுப்திணர்கள் - கபேக்கரண உநவும், எபேதப்தரட்டு
உர்வுகள்(அ) ணிப்தட்ட றதன
7. டுபறர்தபேம் (30-60) - கதரறுப்புகள், குடும்த கடதகதப தகறர்ந்து ககரள்ளரர் - ன்னுள் எடுங்கறச்
கசல்தடுல்
8. தின்பறர் தபேம் - ணி இணம், ம் இணம் - ளர்த, பழுதரண ம்திக்தக இப்பு

* சபக பர்ச்சற, சபகில்திதண அதடல் ஆகறற்நறன் இறுற இனக்கு - சபக பறர்ச்சற.
* குந்தகபின் சபக, ணகழுச்சறத தரறக்கும் கரிகள்:
1. ளடிரண கரிகள் - (i) தடக் குதநதரடுகள், (ii) சரிரண கணிப்தின்த
2. தநபக கரிகள் - (i). எத் றணளரடு தகும் ரய்ப்பு றுக்கப்தடுல். (ii). எபே குந்த
குடும்தத்றல் த்தணரது இடத்றல் உள்பது.
(iii). கனரச்சர ரறுதரடு. (iv). குதநரண, ரரகும் கரற பர்ச்சற.

சமூக ற்றும் னவலழுச்சி லரர்ச்சிக்கு உைவும் காணிகள்
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1. அன்பு, அதப்பும். 2.தரதுகரப்புர்வு 3. திந குந்தகளபரடு ற்தடுத்றக் ககரள்லம் கரடர்பு.

னவலழுச்சி லரர்ச்சி - Emotional Development
* ண உர்வுகள் ளளனரங்கற றற்கும் றதபள - ணகழுச்சற
* கபேக்கரண சூனறல் ண உர்வுகள் ளளனரங்கற றற்கும் றதனள ணகழுச்சற ன்று கூநறர் ஸ்திட்ஸ்.
* உடதனபம், ணத்தபம் கறபர்ச்சற அதடச் கசய்பம் றதனத ணகழுச்சற ன்நர் - திட்ஜஸ்
* கதரதுப்ததடரண உள்பக் கறபர்ச்சற - கறழ்ச்சற, தும்
* பன்த (அ) அடிப்ததட ணழுச்சறகள்
* சறணம், பேத்ம், கறழ்ச்சற, ஆச்சரிம், தம், ரழ்வுர்ச்சற
* திநப்திளனள கட்டதக்கதட்டத அடிப்ததட, பன்த ணகழுச்சற
* இண்டரம் றதப (அ) சறக்கனரண ணகழுச்சற
* குப்தபேத்றல் குப்தம், கூச்சம், கதரநரத, ற்கதபேத, குற்ந உர்வு
* அச்சம் - திநிினறபேந்து ளரன்நக்கூடி எபே ணகழுச்சற ஆகும்.
* சறக்கனரண ணகழுச்சற - கதரநரத
* கதரநரதில் எபவு அச்சபம், சறணபம் அடங்கறபள்பண.
* கதரநரத - குந்த திநந்து எரிபே ஆண்டுகள் பர்ச்சறபற்ந தின்ணள ழுகறநது.
* கூச்சம் (அ) ரம் - ரழ்வுச் சறக்கதனக் கரட்டுகறநது.
* ணகழுச்சற பர்ச்சறக்கு அடிப்ததடரண இண்டு கரிகள் - 1. கற்நல் 2. பறர்ச்சற
* திள்தபப் தபேத்றல் அறகரக இபேக்கும் ணகழுச்சற - அச்சம் (அ) தம்
* அச்சத்த ரன்கு திரிவுகபரகப் திரித்ர் - ளனரடன்
* ணகழுச்சறகபில் பக்கறரணது - ளகரதம்
* குந்தகள் ந் ளத்றல் ளகரதம் ககரள்கறன்நணர் ன்ந ஆய்வு - ரிக்ககட்ஸ்
* சந்ளரற்ந ணகழுச்சற - கதரநரத
* ணி ணகழுச்சறகள் இல்பூக்கங்கபினறபேந்து உபேரகுதத ன்நர் - க்டூகல்
* இல்பூக்க டத்தின் பன்று கூறுகள் - 1. அநறவு 2. உர்வு 3. உடனறக்கம்
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* ணகழுச்சறகள் ப்ளதரது உபேரக கசல்தடும்? - அடிப்ததட ளத றதநளறும் ளதரது (அ) இடர்கபரல்
தடப்தடும் ளதரது

ர்க்ஸ் - திட்சன் ிற
* குநறப்திட்ட எர் ல்தன த ணகழுச்சற அறகரித்ல், சரதணதத் தூண்டி அறகரிக்கச் கசய்பம்,
அற்கு ளல் அது சரதணில் குறுக்கறடும்.

* எர் ணகழுச்சற ழுற்கரண கரம் தநந் தின்ணபேம் கரடர்ந்து கசற்தடுது - ணகழுச்சற ீட்சற
* ணகழுச்சறகள் பன்று தரிரங்கபில் தி கரப்தடுகறன்நண ன்நர் - கயரல்டு ரல்ஸ்தர்க்
* இன்று னவலழுச்சிில் 4 பரிாணங்கள்:
1. கறழ்ச்சற - கறழ்ச்சறின்த
2. கணித்ல் - புநக்கித்ல்
3. கசலூறு றதன - கசனற்ந றதன
4. பித - சறக்கல்
* ணகழுச்சற - இபேபதணகள் (Bipolar) ககரண்டது.
* புனன் உர்ச்சறகபரல் தூண்டப்தடும் ணகழுச்சறகள் - னற, அபேபேப்பு, உற்சரகம்
* ற்கபேத்து, அரறதனபடன் இதந் ணகழுச்சறகள் - கதபேறம், அரணம், குற்ந உர்வு.
* அன்பு, கதரநரத, தரிரதம் - திநதச் சரர்ந்து ழும் ணகழுச்சறகள்.
* தரரட்டுத் கரடர்தரண ணகழுச்சறகள் - ஆச்சரிம், ரிரத
* சறணம், அச்சம், அன்பு ன்னும் பன்ளந அடிப்ததட ணகழுச்சறகள் ன்நர் - ரட்சன்
* திநந் குந்திடம் கரப்தடுது - கதரதுப்ததடரண உள்பக்கறபர்ச்சற ன்நர் - திஜட்ஸ்
* கறழ்ச்சற க்கூடி ணகழுச்சறகள் ணனம் ளம்தடும் உடன்தரடு ணகழுச்சறகள்
* கறழ்ச்சறற்ந றதனத உண்டரக்கும் ணகழுச்சறகள் - றர்ப்பு ணகழுச்சற
* ணகழுச்சறகதபப் தன்தடுத்துல் ரபேதட கடத - கதற்ளநரர் ற்றும் ஆசறரிர்.
* றர்ப்பு ணகழுச்சற ல்ளனரரிடபம் இபேக்கறநது. இதின்நற ரழ்க்தக சுதரக இபேக்கரது.
* ரரக்கது ணகழுச்சற பர்ச்சறரல் கதபேம் தங்கு குக்கும் கரிகள்:
* ணிதர் கரிகள் - 1. உடல் பர்ச்சற 2. உடல் னம் 3. தண்நறவு
* சபகக் கரிகள் - 1. குடும்தம் 2. தள்பி
* ணி கசல்கதப ஊக்குிக்கும் கரி - ணகழுச்சற
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* இனக்கறத்றநன், தண்கதனத்றநன் ற்நரல் றகழும் - ணகழுச்சற
* எபேன் எபே கசதன கசய்து படிக்கத் ளதப்தடும் துிவு, சக்றத பேதத - ணகழுச்சறகள்
* சபக ல்ரழ்ிற்கு அடிப்ததட - ணகழுச்சறகள்
* உடன்தரட்டு ணகழுச்சறகள் - கறழ்ச்சற, உற்சரகம், தரிவு, கபிப்பு
* றர்ப்பு ணகழுச்சறகள் - சறணம், அபேபேப்பு, அச்சம், தும், கதரநரத
* ணகழுச்சற கபிப்தடும் பதநில் பக்கற தங்கு கறப்தத - தின்தற்நல் (imitation)
* ணகழுச்சற கபிப்தரடு சபரத்றற்கு சபரம் ளறுதடும் ன்நர் - ரர்க்கட் ீ ட்
* குிப்தபேம், பன்திள்தபப்தபேம், ணகழுச்சறகபில் இபேபகப் ளதரக்குறதன ளரன்றுகறநது ன்நர்
- ஃப்ரய்டு
* ணகழுச்சற தண்நறவு ன்ந கபேத்த திதனப்தடுத்றர்கள் - ஜரக்ளர், தீட்டர் மளனரள.
* ணகழுச்சற தண்நறவு - சபக தண்நறின் உள் அங்கம்
* ணகழுச்சற தண்நறின் உட்கூறுகள் - 4
1. ணகழுச்சறிதண உர்ல் ற்றும் கபிப்தடுத்துல்
2. ணகழுச்சறிதண சறந்தணில் தன்தடுத்துல்
3. ணகழுச்சறகதபப் புரிந்து ககரண்டு தகுத்ரய்ல்
4. ணகழுச்சறகதப கநறப்தடுத்ற சு பன்ளணற்நத்துக்கு ற குத்ல்.
ஒழுக்க லரர்ச்சி - Moral Development
* சபக அநகநறகதப அநறந்து அன்தடி எட்ட எழுகல் எழுக்க பர்ச்சற ணப்தடும்.
* ன்கணநறச் சறந்தண (Moral) - ளரர்ஸ் ன்னும் இனத்ீன் ரர்த்தினறபேந்து கதநப்தட்டது.
* ீற சரர்ந் பர்ச்சற (அ) எழுக்க பர்ச்சற
* ளகரல்தர்க் தடிறதனகள் - Kohlberg's Stages of Moral Development
* சுரர் 11-12 றல் எழுக்கம் தற்நற சரர்பு ளரக்கத்த (டத்தத அன்தின் அதந்றபேக்கும்
ளரக்கத்த அடிப்ததடரக ககரண்டு றப்திடுல்) இர்கள் அதடகறநரர்கள்

* 12 றற்குட்தட்ட குந்தகள், ங்கபது உர்ச்சறகள், ளதகள் ளதரன்நற்நறன் அடிப்ததடில் திநது
டத்தகதப றப்திடுர்.

ம்த திநர் றதனில் தத்துப் தரர்க்கும் றநணின்று கசல்தடுர்.
* 12 றற்கு ளற்தட்ட றதனில் சசப் ளதரக்கு, ன்ணிக்கும் தண்பு ளதரன்நத அறகபில்
கரப்தடும்.
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ளகரல்தர்க் ன்தது ிபக்கம் திரளஜின் கபேத்துக்கலடன் கரடர்பு ககரண்டரகும்.
* குந்தகபின் எழுக்க பர்ச்சறில் பன்று றதனகதப கூநறர் - ளகரல்தர்க்
1. புக்கு பற்தட்ட றதன - கறழ்ச்சற கதறுல், ண்டதத ிர்த்ல்
2. பு றதன - ணி தரரட்டு கதந
3. புக்கு திந்ற றதன
* எவ்கரன்நறலும் இண்டு றதனப்தகுறகள். கரத்ம் 6 றதனப்தகுறகள்.
* அநறவு பர்ச்சறில் திரளஜ குநறப்திடும் கசல்கபரண ன்ப்தடுல், கதரபேந்றப்ளதரல் ஆகற
இண்டும் எழுக்க பர்ச்சறபனம் கரப்ததடுரக கூநறர் - ளகரல்தர்க்.

* எழுக்கம் தற்நற இல்தரண ளரக்கம், சரர்பு ளரக்கம் தற்நற கூநறர் - திரளஜ
* எழுக்கம் பர்ச்சறில் ரன்கு றதனகள் - 1. தட்டநற றதன 2. ஆறக்க றதன (அ) ஆபப்தடு றதன 3. சபக
றதன 4. ணித் றதன

* எழுக்க பர்ச்சறக்கும், பறர்ச்சற கதறுலுக்கும் கரடர்பு உண்டு ன்நர் - ளகரல்தர்க், திரளஜ
* ரரக்கரிடம் ல்கனரழுக்கம் பர்ச்சறபந - அநகநறப்ளதரதண
* எழுக்கத்றன் அடிப்ததட - ற்கபேத்து
* ற்கபேத்து ன்ந கசரல்தன அநறபகப்தடுத்றர் - கனக்கற
* ன்தணப் தற்நற எபேன் ககரண்டுள்ப ணப்தரன்தகள், உர்ச்சறகள் ளதரன்நற்நறன் கரகுப்ளத ற்கபேத்து
* தரரட்டு, கண்டிதன் பனம் தநபகரக எழுக்க திற்சறகதப தள்பிகள் அபிக்கறன்நண.
* ரழ்க்தக கரறல் என்தநத் ளர்ந்கடுத்னறல் ற்கபேத்து பக்கற கசல்ரக்குப் கதற்று உள்பது ன்நர்
- கடரணரல்டு சூப்தர்
* ன்கணநறச் சறந்தண பர்ச்சறில் 4 றதனகள் உள்பண ன்நர் - திரளஜ
* ன்ணிச்தச றதன (0-5)
* ளறுதட்ட றதன - ஆறக்க றதன (5-8)
* ளறுதட்ட றதன - ரற்நறக் ககரள்லம் றதன (8-13)
* ன்ணரட்சற றதன (அ) சன்றதன - குப்தபேம் (13-18 ஆண்டு)
* குந்த திநந்து ரன்கு ரம் த அன் ணகழுச்சற உடல் ளதத கதரறுத்ள அதபம்.
* ணகழுச்சற பறர்ச்சற - ணக்கும், திநபேக்கும் ணறதநத ற்தடுத்துது.

www.Padasalai.Net

* ணகழுச்சற தண்நறவு - ன் ற்றும் திநர் உர்வுகள், ணகழுச்சறகதப கண்டநறந்து பதநப்தடுத்தும்
அநறவு, ற்கசல்கதப கநறப்தடுத்றக் ககரள்லம் ஆற்நல்.

* எழுக்கம் தற்நற பழுதரக அநற பற்சறக்கும் து 11 - 12 து.
* 1. அநறவு பர்ச்சற - திரளஜ. 2 உடல் பர்ச்சற - யர்னரக 3. சபக பர்ச்சற - ரிக்சன் 4. எழுக்க எழுக்க
பர்ச்சற - ளகரல்தர்க்

* ஆலத (Personality) ன்ந கசரல் கதர்ளசரணர(Persona) ன்னும் இனத்ீன் கரறச்கசரல்னறபேந்து திநந்ரகும்.
* கதர்ளசரணர ன்தது பகபடி(Mask). கறளக்க ரடக ளதடில் கத ரந்ர்கள் பகபடி அிந்து டிப்தர்.
* ஆலத ன்தது எபேர் கதற்றுள்ப உடற்தண்புகள், ணப்தண்புகள், சபக அநகநறப்தண்புகள்,
ணப்தரன்தகள் ளதரன்ந ல்னர தண்புகலம் இதந் பழுதரண கனத.

ஆளுத லததமகள் - Definitions
* ஆல்ளதரர்ட் - எபேரிடம் அபேக்ளக உரி சூழ்றதனக்ளகற்ந கதரபேத்ப்தரட்டிதணத் ீர்ரணிக்கறன்ந
அபேதட உடல், உள்பம் சரர்ந் அதப்புகபின் கசல்தடும்
எபேங்கறதணப்பு அது ஆலத.
* கறல்ளதரர்டு - எபேது தண்புகபின் ணிி்த்ன்த ரய்ந் அதப்பு ஆலத ணப்தடும்.
* ளகட்டல் - ணிர்கள் ங்கலக்கு அபிக்கப்தட்ட சூழ்றதனில் ன்ண கசய்ரர்கள் ன்தத பன்கூட்டிள
அநற உவுது ஆலத ன்ப்தடும்.

* ககம்ப் - ணிர்கள் ம் சூழ்றதனக்ளகற்த ற்தடுத்றக் ககரண்ட கதரபேத்தரடு.
* ரட்சன் - ஆலத ன்தது ம்தத்குந் கசய்றகதப ீண்டகரபே கரனத்றற்கு உற்று ளரக்கல் றள
கரக்கூடி கசல்கபின் கூட்டுத்கரகுப்ளத ன்று கூறுகறநரர்.

* ஆலததத் ீர்ரணிக்கும் கரிகள் - Major Determinats of Personality
* உிரில் கரிகள்: 1. உடல் சரர்ந் தண்புகள் 2. ரபறல்னர சுப்திகள் 3.ம்பு ண்டனம்
* சபகில் கரிகள்: 1. டு
ீ 2. தள்பி 3. தண்தரடு 4. கரற
* உபில் கரிகள்: 1. தண்நறவு 2. ஊக்கம் 3. ணகழுச்சற 4. ணப்தரன்த 5.அக்கதந 6.தற்று

பிட்யூட்டரி சபி
* பதபின் அடிப்தரகத்றல் அதந்துள்பது.
* திட்பெட்டரிின் யரர்ளரன்கள் ற்ந சுப்திகபின் பர்ச்சறத தூண்டக்கூடிது. ளற ன்தத
றதனப்தடுத்க்கூடிது.
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* பன்த சுர்ப்தி - சுர்ப்திகபின் தனன்
* குதநரக சுப்தரல் - குள்பத்ன்த
* அறகரக சுப்தரல் - அசரர பர்ச்சற

தைாய்டு சுப்பி
* குல்தபக்கு அபேகறல் உள்பது.
* தரக்சறன் குதநரல் - குந்தகலக்கு ீ க்ளடரடீர - கறகட்டிணிசம்
* தரக்சறன் தற்நரக்குதநரல் - பகம் ங்கறபம்,
ீ
கதரி உடும், அடிிறு தபேத்தும், ரக்கு டித்தும்
கரப்தடும்.

* தரக்சறன் அறகரக சுப்தரல் - கரய்டர்(பன் கழுத்து கதன) பர்ச்சற திநழ்தடந் றதன - கறளவ்
ிரற, அதறிந் றதன, உநக்கறன்த, ரிச்சல் ளரன்றும்.
* தரர தரய்டு சுப்தி - சுண்ரம்புச்சத்த உபேரக்கும்.
* தரர தரய்டு சுப்தி குதநரல் - லும்புகபில் கடிணத்ன்தபம், தசகபில் னறப்பு ன்த (கடடரணி
றதன) ற்தடும்.

அட்ரினல் சுப்பி
* இபே சலறுீகங்கபின் ளல்புநரக அதந்துள்பது.
* அட்ரிணனறன் - சண்தட யரர்ளரன், அசகரன யரர்ளரன்
* கல்லீல், இத்த்றல் சர்க்கத அபத சுத்றகரிக்க தூண்டி அறக உடல் சக்றத ங்குகறநது.
* ஆலதக் ளகரட்தரடுகள், ககரள்தககள் - 4

1. தகப்தரட்டுக் ககரள்தககள்
ணின் உடல் அதப்ததக் ககரண்டு ஆலதத ளறுதடுத்துகறநது.
* யறப்ளதரக்கட்ஸ், கறகட்சுர், கல்டன்

2. அடிப்ததடப் தண்பு கூறு ககரள்தககள்
ஆல்ளதரர்ட், ளகட்டல்
3. தகப்தரடு - அடிப்ததட தண்பு கூறு ககரள்தக - ஜன்சங்க்
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4. பர்ச்சறக் ககரள்தககள் - உபப்தகுப்புக் ககரள்தக - திரய்டு
* ணிதர் உபில் ககரள்தக - ஆட்னர்
* தற ரங்குல் தடனம் - பனறடம்
* தகுப்பு உபில் ககரள்தக - பெங்
* பனறடம் - தரலூர்வு
* யறளதரக்கட்ஸ் தகப்தரடு - இல்தரண உடல்றதன - ஆலதின் இல்பு
* அரிஸ்டரட்டினறன் ரர்
* கறளக்க அநறில் ந்த
* ணி உடனறல் உற்தத்றரகும் ீர் சுத்ல் டத்த கரடர்பு
* சறரிபஞ்சற, சறடுபஞ்சற, அழு பஞ்சற, தூங்கு பஞ்சற ண ணிர்கதப தகப்தடுத்றர் - யறளதரக்டீஸ்.

* சறரிபக ணப்தரன்த - இங்கும் இத்ம்
* சறடுபஞ்சற ணப்தரன்த - கபேறநம் தித் ீர்
* அழுபஞ்சற ணப்தரன்த - ஞ்சள் றநப் தித்ீர்
* தூங்கு பஞ்சற ணப்தரன்த - உநங்கும் இத்ம்
* க்கட்ச்ரின் தகப்தரடு -உடல் கூறுகள்
* கஜர்ணி உபினநறஞர்
* ணிறதன குன்நறர்கதபச் ளசரறத்ரர்.
* உபேண்தடரண உடலும் பகபம் உதடளரர்
* றண்ட தபேத் தசகலம், லும்புகலம் உதடளரர் எல்னறரக எட்டி ரர்பும், குறுகற ளரள்கலம்
உதடளரர் ண உடல் அதப்தின் அடிப்ததடில் ணிர்கதப
3 திரிரக தகப்தடுத்றர் - க்கட்ச்ர்.

வளல்டன் லதகப்பாடு - உடல் லதக
* தபேனுதட ,கட்டுடல், ீபேடல்(எல்னற) ண தகப்தடுத்றர் - கல்டன்.
* ஆலதப் தண்புகதப 7 புள்பி அபவுளகரனறல் குநறப்திட்டரர்.
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* கல்டன் கபேத்துப்தடி ஆப்யரம் னறங்கணின் ஆலத 1.1.7
* கல்டன் - 1. தபேன் உடல் 2. ீள் உடல் 3. கட்டுடல்.

www.Padasalai.Net

